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(Ata N°. 01/2017 da Legislatura 2017/2020). xxxx 
Ata da Sessão Solene de Posse dos Senhores Vereadores, Prefeito e Vice- 
Prefeito eleitos para a Legislatura e Gestão 2017/2020, respectivamente. As 
19:00 horas do dia 1° do mês de janeiro do ano de 2017, o Procurador Marco 
Antonio Sonsim de Oliveira abriu a solenidade nos termos do Regimento Interno 
da Câmara Municipal e convidou o vereador Paulo Henrique Leocádio da Silva, 
mais votado, a assentar-se  na Mesa dos trabalhos. Dai convidou para tomar 
assento no plenário a vereadora Maria Miguelina de Lourdes Quintino e os 
vereadores Adriano Salviete da Silva, Arilson Ferreira de Oliveira, Darlan Silva 
Barglini, Emmanuel Garcia de Amorim, Everaldo Pereira Sales, João Elias 
Colombo Horsth, José Marcos de Moraes, Júlio Maria de Oliveira e Rogério 
César. Em seguida foram convidados para a Mesa o Prefeito Eleito Weliton 
Virgílio Pereira e o Vice-Prefeito eleito José Uledir Tiengo. A Mesa foi composta 
com a Senhora Ivanilza Aparecida da Silva, esposa do Prefeito eleito, do 
Deputado Estadual Evair de Melo, do Diretor do DER Engenheiro Enio Bergoli e 
do ex-prefeito Rogério Cruz Silva. Em seguida foi tocado o Hino Nacional 
Brasileiro com todos de pé. Dando início ao ato da posse, a palavra foi dada ao 
Presidente da sessão vereador Paulo Henrique Locádio da Silva, que de posse da 
mesma, prestou o compromisso regimental, tomou posse e empossou os demais 
vereadores, depois de prestarem o mesmo compromisso. Feito isto o Presidente 
deu posse ao Prefeito Weliton Virgílio Pereira, portador do CPF n° 998.381.257-
68 e ao Vice-Prefeito José Uledir Tiengo, portador do CPF n°. 324.638.557-20, 
depois de firmarem o compromisso regimental. Encerrado o ato da posse o 
Procurador comunicou aos vereadores, que seria feita a eleição da Mesa Diretora 
para o biênio 2017/2018, como determina o Regimento Interno da Casa. 
Continuando, com todos os vereadores presentes, informou que recebeu duas 
chapas concorrentes aos cargos da Mesa Diretora, sendo a chapa de n°. 01 
encabeçada pelo vereador Rogério César Presidente, Adriano Salviete da Silva, 
Vice-Presidente e Emmanuel Garcia de Amorim Secretário, e a Chapa de n° 02 
encabeçada pelo vereador Darlan Silva Barglini Presidente, vereador Arilson 
Ferreira de Oliveira Vice-Presidente e vereador Paulo Henrique Leocádio da 
Silva Secretário. A votação foi procedida na forma Regimental, através da 
chamada nominal dos vereadores, sendo que se apurou 08 (oito) votos para a 
chapa n°. 01 e 03 (três) votos para a chapa n° 02. Diante do resultado o 
Presidente proclamou eleita a chapa n° 01 e a Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Iúna, para o biênio 2017/2018 ficou constituída da forma seguinte: 
Presidente vereador Rogério César, portador do CPF n° 017.021.197-50, Vice-
Presidente vereador Adriano Salviete da Silva, Secretário vereador Emmanuel 
Garcia de Amorim.  Em seguida o Presidente eleito assumiu os trabalhos e, na 
sequencia, a palavra foi dada aos vereadores por ordem alfabética, sendo que 
discursaram os vereadores Arilson Ferreira de Oliveira, Darlan Silva Barglini, 
Emmanuel Garcia de Amorim, Everaldo Pereira Sales, João Elias Colombo 
Horsth, José Marcos de Moraes, Júlio Maria de Oliveira, Maria Miguelina de 
Lourdes Quintino e Paulo Henrique Leocádio da Silva, que agradeceram a suas 
famílias, a seus eleitores, a seus colaboradores e, também, pela oportunidade 
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deste pleito eleitoral e se colocaram a favor do desenvolvimento do Município. Em 
seguida fez uso da tribuna o Vice Prefeito Municipal José Uledir Tiengo, que 
agradeceu a sua família pelo apoio durante a campanha, agradeceu a todos os 
eleitores e disse que irá apoiar a Administração Municipal para que faça um 
governo com participação popular. Em seguida fez uso da tribuna o Prefeito 
Weliton Virgílio Pereira, que agradeceu a Deus por essa conquista, agradeceu 
sua família pelo companheirismo, agradeceu a todos os seus eleitores pelo voto 
de confiança, e que ira governar para o bem de toda a população iunense para 
que o Município volte a crescer novamente. Ao final discursou o Presidente eleito, 
vereador Rogério César, que após agradecer o apoio da sua família, de seus 
eleitores, a confiança recebida do povo para mais um mandato eletivo, afirmou 
que irá trabalhar em favor do desenvolvimento do Município de Iúna. Finda a fase 
dos discursos o Presidente Rogério César agradeceu a presença de todos, avisou 
que a primeira sessão ordinária acontecerá no dia 18 de janeiro do ano corrente, 
encerrou a sessão as vinte horas e cinquenta e três minutos, do que para constar 
Eu, Vereador Emmanuel Garcia de Amorim, Secretário, que a tudo presenciei,  
lavrei a presente ata a qual depois de lida, discutida e aprovada pelo plenário será 
assinada pelo Presidente e demais membros da Mesa, se desejarem. 
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